
  
 

يوصيكم اهللا في  ((وقال اهللا تعاىل:  . فال جتب الزكاة إال فيما مخسة أوسق فأكثر ؛أول عاما والثاين خاصا

هذا عام يف الولد سواء كان موافقا ألبيه يف الدين أو خمالفا؛ وقال يف  )) أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيين

 هذا خاص ) المسلم الكافر وال الكافر المسلمال يرث  (:  ويف احلديث ) ال يرث المسلم (حديث آخر: 

)  ال صالة بعد العصر حتى تغرب الشمس ( ؛ قال النيب عليه الصالة والسالم: ؛العموم واخلصوص من وجه

؛ وقال عليه الصالة والسالم:  وبعد العصر خاص باعتبار الوقت بعد العصر ،هذا ال صالة عام يف كل الصلوات

إذا دخل أحدكم املسجد هذا عام يف مجيع )  فال يجلس حتى يصلي ركعتينإذا دخل أحدكم المسجد  (

األوقات وفال جيلس حىت يصلي ركعتني خاص يف ماذا؟ يف حتية املسجد فهذان بينهما عموم وخصوص من وجه؛ 

وجادلهم  ((؛  عامة يف مجيع اجلدال وخاصة مباذا باحلج )) ال جدال في الحج ((هذه اآلية:  . ؟ نعم واضح

؟ نقول: الظاهر أننا  ؛ فأيهما نقدم عامة يف كل األحوال ولكنها خاصة يف اجلدال يف الدين )) بالتي هي أحسن

نقدم هنا آية الدعوة إىل اهللا وأن اجلدال يف الدين إذا مل ميكن تأجيله إىل ما بعد انتهاء النسك فإنه ال بأس به؛ 

فإذا مل ميكن تأجيله إن أمكن تأجيله فهو األوىل؛ كيف  ؛ رد الباطل وإثبات احلقألن اجلدال يف الدين فرض ل

يفوت بفواته وحبيث يكون هذا اادل موجودا معي حىت أمت  ؟ حبيث ال يتعلق بعمل يف النسك أمكن تأجيله

؛ أو كان يف مسألة تتعلق بالنسك وتفوت فإنين  النسك فإن كان هذا الذي جيادل بالدين ما أجله إال اآلن

ومكابرة وعرفت من صاحيب أنه ال يريد إال االنتصار إذا وصل احلد  ؛ نعم ؟ باليت هي أحسن مباذا أجادله ولكن

   . ؟ إىل املمارات ما صار املراد ا الوصول إىل احلق برأيه فحينئذ أمسك ألن املسألة وصلت إىل أي شيء

 

  



  
 

وما  ((ملا ى عن هذه الشروط انتقل إىل األمر باخلري فقال:  )) وما تفعلوا من خير يعلمه اهللا ((مث قال تعاىل: 

يعلمه  ((؛ وجواب الشرط:  )) تفعلوا ((؛ فعل الشرط:  هذه مجلة شرطية كما ترون))  تفعلوا من خير يعلمه

 (( نبدأ الدرس اآلن إن شاء اهللا ـ ,   وجل وإمنا قال اهللا عز )) وما تفعلوا من خير يعلمه اهللا ((فلهذا    )) اهللا

 ومن خير )) (( ما ((وأداة الشرط:  )) تفعلوا ((؛ فعل الشرط فيها:  اجلملة هذه شرطيةوما تفعلوا من خير )) 

وما تفعلوا من  ((؛ وهذه بينت:  شرطية مبهمة املوصول))  ما (( ؛ ألن بيانية تبني املبهم مطلق))  من )) ((

هذا جواب  )) يعلمه اهللا ((؛  وخري نكرة يف سياق الشرط فيشمل كل خري سواء كان كثريا أو قليال )) خير

وجل وليس الغرض من هذا بيان إحاطة اهللا به علما لكن املقصود بذلك احلث على فعل  الشرط يعلمه اهللا عز

عشر أمثاهلا إىل سبع مائة ضعف إىل ؛ ألن اهللا تعاىل إذا يعلمه فإنه ال يظلم فاعله بل جيازيه احلسنة ب اخلري

فالغرض إذا أو املقصود ذه اجلملة احلث على فعل اخلري؛  )) وما تفعلوا من خير يعلمه اهللا ((؛  أضعاف كثرية

؟ وزادوا أو وزيدوا  تزودوا اختذوا زادا وليست من الزيادة لو كانت للزيادة لقيل وتزودوا )) ((وهلذا قال بعدها: 

؛ وزاد  ؟ الطعام والشراب ؛ زاد اجلسد مثل ؛ زادا للجسد وزادا للقلب اد يعين اختذوا زادا ألنفسكمولكنها من الز 

كأنه قال سبحانه وتعاىل:   )) فإن خير الزاد التقوى ((؟ قال:  وأيهما أفضل القلب اإلميان والعمل الصاحل

وجل وهي اختاذ وقاية من عذابه بفعل أوامره  ؛ ولكن خري الزاد التقوى أي تقوى اهللا عز وتزودوا فإن يف الزاد خريا

؛  ؛ أا اختاذ وقاية من عذاب اهللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه ؛ هذا أمجع ما قيل يف التقوى واجتناب نواهيه

يبني آدم قد أنزلنا  ((بهها من بعض الوجوه قوله تعاىل: يش )) وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ((:  وقوله

هذا اللباس املعنوي  )) ولباس التقوى ذلك خير (( هذا لباس احلسي )) يواري سوءاتكم وريشاعليكم لباسا 

اتقون  )) واتقون ((مث قال: ))  فإن خير الزاد التقوى ((؛ قال:  نعم الذي يكسوا به اإلنسان عورته الدينية

ملا حث على التقوى  )) ولي األلبابواتقون يا أ ((؛  فعل أمر والنون للوقاية والياء املفعول به حمذوف للتخفيف

؛ فأويل مبعىن أصحاب   أي يا أصحاب العقول )) يا أولي األلباب ((:  ؛ وقوله ورغب فيها أمر به طلبا خلريها



  
 

؛ ألباب مجع لب وهو  أصحاب الفضل والسعة )) وال يأتل أولوا الفضل منكم والسعة ((كما قال تعاىل: 

إىل أصحاب العقول ألم هم الذين يدركون فائدة التقوى ومثرا أما السفهاء فال ؛ ووجه اهللا تعاىل األمر  العقل

؛ فاخلطاب موجه إىل أويل األلباب ال ألن التقوى ال جتب إال عليهم ولكن ألم هم الذين يقدرون  يدركوا

ليس عليكم  (( : اهللا تعاىل مث قال  . )) واتقون يا أولي األلباب ((؛  األمور ويعرفون مثراا وميتثلون أمر اهللا

ملا أمر  )) ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم ((:  وقوله,  )) جناح أن تبتغوا فضال من ربكم

ارة أثناء حج صار علي يف ذلك جت: أنا إذا محلت  بالتزود وبني أن خري الزاد التقوى وأمر بالتقوى قد يقول قائل

ليس  ((وجل أن ذلك ال يؤثر وأنه ليس فيه إمث  ؛ فبني اهللا عز احلج ر يفجتاالالصحابة من ا جإمث وهلذا حتر 

 ((؛ كقوله تعاىل:  ، وتطلبوا الرزق بالتجارة املراد به أن تبتغوا الرزق )) عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم

نتشروا في فإذا قضيت الصالة فا ((:  وكقوله تعاىل )) وآخرون يضربون في األرض يبتغون من فضل اهللا

أي أن تطلبوا ))  ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم ((:  فهنا قال )) األرض وابتغوا من فضل اهللا

وجل يف أموالكم؛ وهذه هذا اإلطالق مقيد بالنصوص األخرى اليت تدل على أنه البد من أن  زيادة من اهللا عز

؛ لو قال إنه  ؟ نعم فضال من اهللا مبعصيته فعليه جناح؛ فلو اجتر اإلنسان وطلب  يكون االجتار على سبيل احلل

؛ إذا لو أن اإلنسان  طالقات هذه مقيدة بنصوص أخرىاإل؛ ف ، عليه جناح ؟ نعم سيتجر بالدخان عليه جناح

؛ كانوا باألول حيملون  ، أي نعم جائز إذا كان مباح ؟ نعم جائز يف أثناء حجه محل شيئا يبيعه هناك جائز وال ال

التمر إىل مكة ويتجرون به، وحيملون الدهن وإىل اآلن وهم حيملون أنواع األقمشة وأنواع الفرش وسجاجيد يبتغون 

لطلب التجارة وال  يف أثناء أدائك احلج ؛ وكذلك ال بأس أن تشرتي من مكة وجل ال بأس به الفضل من اهللا عز

أبغى قائل:  ، لو قال ؟ نعم سيارته وهو يريد احلجحرج فهذا مما رخص اهللا فيه؛ هل مثل ذلك أن يؤجر اإلنسان 

س يتوهم إن ما له ؛ بعض النا ؟ اجلواب نعم جائز وال حرج أروح أأجر سياريت هل جيوز أجرها وأنا أحج عليها

؛ نقول بل لك أجر ألنك لو شئت لسافرت بالسيارة وحججت بالعامل ومل حتج أنت؛  يدور األجرةأجر إذا صار 



  
 

؛ ما ينقص ذا األجر؟ اهللا أعلم بالنيات قد ينقص وقد ال ينقص إمنا الشك  أردت احلجفلما حججت كنت 

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا اهللا  ((  . إن اخلالص أكمل

إذا أفضتم أصل اإلفاضة االندفاع ومنه إفاضة املاء ومنه اإلفاضة يف احلديث أي الكالم  )) عند المشعر الحرام

؛ والتعبري بأفضتم يصور لك هذا املشهد كأن الناس أودية  ؛ ومعىن أفضتم أي دفعتم من عرفات واالستمرار فيه

 )) إذا أفضتم من عرفات (( يف السيارات كأا أودية وشعبان؟ وهو كذلك اآلن حىت إىل اآلن حىت  تندفع نعم

؛ وهلذا يقول النحويون إن  ؛ فاالسم مجع واملسمى واحد ؛ مجع لفظا غري مجع مسمى عرفات مجع وليس جبمع

 )) إذا أفضتم من عرفات ((:  ؛ وقوله مثل إن عرفات ملحق باجلمع املؤنث السامل وليس مجع مؤنث ساملا نعم

: قيل ألن الناس يعرتفون هناك بذنوم  ي عرفات لعدة مناسباتعرفات اسم موقف معني معلوم للمسلمني ومس

: ألن الناس يتعارفون بينهم إذ أنه مكان واحد جيتمعون فيه يف النهار  ؛ وقيل وجل أن يغفر هلم ويسألون اهللا عز

إن  ؛ وقيل: ؛ وقيل: إن جربيل ملا علم آدم املناسك ووصل إىل هذا قال عرفت فقال عرفت فيعرف بعضهم بعضا

، والشيء املرتفع يسمى  : ألا مرتفعة على غريها ؛ وقيل آدم ملا أهبط إىل األرض وزوجته تعارفا يف هذا املكان

؛ وكل  ومنه عرف الديك ألنه مرتفع )) نادى أصحاب األعراف رجاالو  ((؟  ؛ ومنه أهل األعراف نعم عرفا

هو األقرب هذا واألول أنه مسي ألن الناس يعرتفون ؛ وعندي واهللا أعلم أن هذا  شيء مرتفع يسمى ذا االسم

؟ هذا املشعر  ، أرفع األماكن اليت حوله؛ هذا املشعر حالل وال حرام فيه هللا تعاىل بالذنوب وألنه أرفع ما حوله

الحج  (:  حالل خارج احلرم ومع ذلك فهو احلج شف احلكمة هو احلج كما قال النيب عليه الصالة والسالم

إليه من احلل،  ، أن يرجع الناس كمة من ذلك ألجل أن يرجع الناس إىل البيت العتيق من احللاحل ) عرفة

وجل فرض  ؟ من احلرم ولكن اهللا عز ؛ لو ال وقوف الناس بعرفة لقصد الناس البيت من أين يقصدونه من احلل

عائشة ملا أرادت العمرة أن حترم من ؛ ومن مث أمر النيب عليه الصالة والسالم  الوقوف بعرفة ليقصد البيت من احلل

 )) فإذا أفضتم عرفات ((.  ؟ من احلل فيصح القصد نعم ؟ من التنعيم ألجل أن تأيت إىل احلرم من أين أين



  
 

ما  الطالب :؟  شجرة فقطعها فهل عليه بدنة أو بقرة أو شاة واحد يسأل هو حمرم يف عرفات وأنه وجد طيب فيه

؟ ألنه حل والشجر يتعلق التحرمي فيه إذا كان يف داخل األميال  ؟ ملاذا د من هذهوال واح الشيخ :؛  عليه شيء

الفاء هنا واقعة يف جواب الشرط؛  )) فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا اهللا عند المشعر الحرام (( . نعم

؛ باللسان وال باجلنان ؟  اذكروا اهللا باللسان )) إذا أفضتم فاذكرواف ((:  وقوله )) فاذكروا اهللا ((؛  والشرط إذا

ومن مث ملا نزل النيب صلى اهللا عليه وسلم ليبول  )) فإذا أفضتم فاذكروا ((باللسان والقلب واجلوارح وهلذا قال: 

ألن الصالة من أعظم الذكر كما  ) الصالة أمامك( يف أثناء الطريق قال له أسامة الصالة يا رسول اهللا فقال: 

يعين الذكر الذي فيه  )) إن الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر اهللا أكبر وأقم الصالة ((قال تعاىل: 

؛ فلما بلغ  وجل أمرنا أن يبادر بذكره من حني اإلفاضة ؛ فهي أفضل ما يكون من الذكر؛ واهللا عز أكرب وأعظم

الرحل وبعد االنتهاء من النيب عليه الصالة والسالم مبزدلفة أذن لصالة املغرب وأقام وصلى املغرب فورا قبل حبس 

يشمل ذكر القلب واللسان واجلوارح  )) فاذكروا اهللا ((؛ إذا فيشمل  صلى العشاء حتط رحله مثصالة املغرب 

 ((؛ وقوله:  ومنه: الصالة ، صالة املغرب والعشاء أول ما تصل مث صالة الفجر والدعاء بعدها عند االنصراف

و مصدر اسم مكان وهو املكان الذي تؤدى فيه شعرية من شعائر اهللا املشعر مكان الشعرية فه )) عند المشعر

، حرام يعين ذوا احلرمة ألنه داخل  يعين ذوا احلرمة )) الحرام ((؛ وقوله:  وجل؛ وهو املبيت يف املزدلفة عز

 ((:  قال؟ شف مشعر احلرام مسى اهللا مشعرا لكن املسجد يسميه اهللا تعاىل املسجد احلرام وهنا  األميال نعم

فقد يستفاد منه أن املسجد احلرام الذي تضاعف فيه الصالة إمنا املسجد نفسه وإال لكان  )) المشعر الحرام

قال العلماء إن هذا الوصف وصف قيدي وليس  )) الحرام ((:  ؛ وقوله هذا أيضا مسجدا ألنه مكان عبادة

ف صفة الكاشفة وبني الوصف التقييدي ؛ وأظن مر علينا الفرق بني وصف الكشفي الذي يكش وصفا كاشفا

؛ وهلذا قال العلماء إن املشعر مشعران:  هنا يراد به القيد ليخرج املشعر احلالل وهو عرفة الذي يراد به القيد

: ملاذا  كلمة عند قد يقول القائل))  فاذكروا اهللا عند المشعر الحرام ((؛  حالل وهو عرفة وحرام وهو مزدلفة



  
 

؛ ذلك ألن املشعر احلرام ـ واهللا أعلم ـ هو الذي وقف عنده الرسول  : عند اهللا يف املشعر بل قال : فاذكروا مل يقل

عليه الصالة والسالم حينما وقف عليه حينما صلى الفجر فيكون الذي عنده كله من املشعر وهلذا قال النيب عليه 

؛ ومزدلفة عامة الناس اآلن يظنون أا  مزدلفة كلها موقف ) وقفته هنا وجمع كلها موقف (:  الصالة والسالم

 ((  . ما حول املشعر وليس كذلك فإن املزدلفة واسعة تصل إىل قريب من مىن ما بينه وبني مىن إال وادي حمصر

اذكروا اهللا عند المشعر  ((أمر بالذكر مرة أخرى لكن ألجل التعليل الذي بعده  )) كما هداكم واذكروه

ال تظن أن هذا تكرار ال فائدة منه بل هو تكرار لفائدة وهو بيان العلة من األمر  )) الحرام واذكروه كما هداكم

؛ فالكاف هنا ليست للتشبيه  ؛ وهلذا الكاف هنا للتعليل اذكروا اهللا هلدايته إياكم ؟ اهلداية بالذكر؛ ويش العلة

: أثبت لنا شاهدا على  قال قائل؟ مصدرية يؤول الفعل بعدها مبصدر فإذا  ولكنها للتعليل وما ويش إعراب ما

حممد وعلى التحيات : اللهم صل على  الطالب :؟  ؟ فهل ميكنكم أن تأتوا بشاهد أن الكاف تأيت للتعليل نعم

؛  براهيمإحممد وعلى آل حممد كما صليت على اللهم صل على  الشيخ :؛  براهيمإآل حممد كما صليت على 

كما أرسلنا فيكم رسوال يتلوا عليكم  ((علينا فيما سبق يف القرآن:  ؛ وكذلك مر براهيمإأي ألنك صليت على 

ما يظهر من   السائل : . فالكاف للتعليل تأيت يف اللغة العربية بكثرة))  آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب

 الشيخ :؛  التحيات ميكن أن يقول قائل صلي عليك يعين  : سائلال ؟ نعم الشيخ :؟  التحيات يا شيخ

إذا للتعليل يعين   الشيخ : ؛ ؛ هذا ما يظهر يف القرآن قد صليت على ابراهيم؛ أيه  السائل :كصالتك علي؛ 

 ((:  ؛ وقوله براهيم فصل على حممد فهو توسل إىل اهللا تعاىل بفعل سبق منه نظري ما سألتإألنك صليت على 

: هداية  مير علينا كثريا أن اهلداية نوعان )) هداكم ((قوله:  )) واذكروه كما هداكم ((نعم  )) كما هداكم

هذه هداية  )) وأما ثمود فهدينهم فاستحبوا العمى على الهدى ((؛ قال اهللا تعاىل:  الداللة؛ وهداية التوفيق

؛ فأنت تذكروا اهللا  يشمل املعنيني مجيعا يعين هداية الداللة وهداية التوفيق))  كما هداكم ((أيش؟ الداللة وهنا 

 إن كنتم من قبله لمن الضالين ((مث قال:  . لشكر نعمته عليه باهلدايتني هداية العلم وهداية التوفيق وجل عز



  
 

 الشيخ :؛  ال يصح  الطالب : ؟ ؛ إن شرطية وكنتم فعل الشرط صح إن شرطية وال تستعجلوا حنن نشوف ))

نعم صح إن هذه خمففة  الشيخ :؛  وإن كنتم من قبله ملن الضالني فهداكم حمذوف الطالب :؟  ال، كيف؟ ويش

: وإنكم من قبله ملن الضالني؛ خمففة من الثقيلة نعم؛ امسها  ؛ إذا التقدير الفارغة من ثقيلة بدليل وجود الالم

ضمري الشأن حمذوف وسبق أن بعض النحويني يقدر ضمري الشأن بضمري مفرد مذكر غائب ويقول التقدير: وإنه 

 ؛ يعين: وإنكم كنتم من قبله ملن الضالني أن ضمري الشأن يقدر مبا يناسب املقام؛ وسبق أن الصواب  أي الشأن

؟  فيه تذكري لنعمة اهللا تعاىل ذه اهلداية حيث إنكم كنتم قبل )) واذكروه كما هداكم وإن كنتم ((؛ ويف قوله: 

علم احلق أصال ؛  ؛ والضال عن جهل معناه الذي ما ؛ والضال يشمل الضال عن جهل والضال عن علم ضالني

؟  ؛ العرب من قبل هذا الدين ضالون والضال عن علم الذي أضاع الطريق الذي ينبغي أن يسلكه وهو الرشد

؛ قريش ما تروح عرفة ما  ؟ منهم من عن جهل ومنهم من عن علم فمثال ، ضالل عن جهل وال عن علم نعم

ألننا حنن أهل احلرم كيف نروح نقف هناك يف احلل تفيض من عرفة وإمنا تقف يوم عرفة يف مزدلفة أليش؟ قالوا 

رج من حرم آمن ونقف يف حل ال ما ميكن هذا غري ممكن فيقفون يف مزدلفة وال يفيضون من حيث أفاض خن

د يكون عن عناد وأم يعلمون وهذا من جهلهم ق )) وإن كنتم من قبله لمن الضالين ((:  ؛ وهلذا قال الناس

قبل من؟  )) وإن كنتم من قبله (( ؛ وقوله: م كان يقف هناك وقد يكون عن جهلبراهيم عليه السالإأن 

 ؛ من قبله من قبل القرآن يعود قبل اهللا ، ما ميكن ؟ من قبل اهللا ما ميكن ؟ أي من قبل اهللا يعود على من الضمري

 ((؟ طيب من قبله من قبل اهلدى  ؛ من قبله ن قبل الرسول يصلح ؟ أي نعم ؟ من قبله من قبل القرآن صح

 ؛ كل ذلك حيتمل وكل متالزم أي من قبل هذا اهلدى ملن الضالني))  كما هداكم وإن كنتم من قبله اذكروا اهللا

؛ فإذا هذا يعين نقول باختالف مرجع  ؟ من القرآن ومن النيب صلى اهللا عليه وسلم ؛ فاهلدى من أين جاء

بعضهم جاهل فهم من قبله من قبل إنزال القرآن   . هذه املراجع مراجع الضمريالضمري مؤداهم واحد للتالزم بني 

أو من قبله من قبل حممد وكما قلت لك قلت إا متالزمة ألن القرآن فيه اهلدى وحممد صلى اهللا عليه وسلم 



  
 

ال،  الشيخ :؟  من كذلك )) وإن عزموا الطالق ((قلنا إن ليس شرطية ففي قوله:   السائل :  . جاء باهلدى

لشرطية وإن املخففة ؛ ال ال بينهما فرق ألن إن املخففة ؛ إن ا إن شرطية )) إن عزموا الطالق ((هذه شرطية 

؛ وهلذا  ؛ إن للتوكيد تنصب االسم وترفع اخلرب ؛ إن املخففة هي إن واحد لكنها ختتلف حسب العمل وإن النافية

  السائل : . ) خربها أي نعم) إن كنتم من قبله لمن الضالين ((إن خمففة من الثقيلة ومجلة  إن كنتم )) ((

أي نعم ختفيف على ؛ فيه ختفيف على  الشيخ :له فائدة حنوية أو؟   السائل :؟  نعم الشيخ :؟  شيخ له فائدة

ثم أفيضوا من حيث أفاض  ((  . لنفس العامل الذي هي إن؛ وفيه ختفيف من جهة حذف امسها أي نعم

هذه اجلملة اختلف فيها املفسرون فمنهم  )) ثم أفيضوا ((قوله:  واستغفروا اهللا إن اهللا غفور رحيم ))الناس 

؟  ويكون اخلطاب هنا ملن )) ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس : ((من قال: أفيضوا من عرفة بدليل قوله

واضح أن  )) أفاض الناس(( من حيث ؛ فمن قوله:  ؛ وهذا الرأي من جهة واضح ومن جهة مشكلة لقريش

فإذا أفضتم من عرفات  ((:  بعد أن قوله )) ثم أفيضوا ((؛ لكن قوله:  ؟ من عرفات املراد أفيضوا من أين

؛ واإلفادة من  ؟ أن مث للرتتيب ؟ وجه اإلشكال ، مشكل نعم مشكل )) فاذكروا اهللا عند المشعر الحرام

: إن أفيضوا من عرفات أن الذي فاض من  ظاهر السياق إذا قلنا؛ و  ؟ قبله عرفات قبل املشعر احلرام وال بعده

عرفات تكون بعد مزدلفة والواقع خالف ذلك فأجابوا عن هذا جبوابني؛ اجلواب األول: أن الرتتيب هنا ترتيب 

وجل  ، يعين أن اهللا عز ؟ نعم ؛ أنتم معي ، ترتيب ذكري ال ترتيب زمين حكمي ذكري ال ترتيب زمين حكمي

هذا رتبه بالذكر فقط ال أنه مرتب عن راتب الزمن واحلكم ألن الزمن واحلكم سابق عليه وليس متأخرا عنه؛ ذكر 

؟  ؛ وأبوه وجده قبله وال بعده"  إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده"  فيكون كقول الشاعر:

فإذا أفضتم  ((:  ا عطف على قولههذ ))  ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ((قبله طيب؛ ثانيا: أن قوله: 

فمن كان منكم مريضا أو  (( من عرفات من حيث أفاض الناس  كأنه قال: مث لتكن إفاضتكم  على عرفات ))

يستفاد من هذه اآلية: جواز حلق الرأس للمرض أو  )) أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك



  
 

: أن فديته على  ويستفاد منه إىل آخره.))  أذى من رأسهفمن كان منكم مريضا أو به  ((؛ لقوله: األذى

: أن كفارات املعاصي فدا لإلنسان؛ لقوله: ؛   ويستفاد منه  . )) ففدية من صيام أو صدقة ((التخيري؛ لقوله: 

 ويستفاد من اآلية الكرمية . )) ففدية من صيام أو صدقة ((؛ لقوله:  كفارات املعاصي فدا لإلنسان من العقوبة

؟ أن اهللا مل يوجب حلق الرأس مع أنه من حمظورات اإلحرام إال  أن حمظورات اإلحرام ال تفسده؛ من أين تؤخذ :

؟ فيكون ذا رد لقول ابن حزم رمحه اهللا إن حمظورات اإلحرام تفسده   الفدية فمعىن ذلك أن احلج صحيح فهمتم

لكنه يستثىن من هذا اجلماع قبل التحلل األول فإنه ؛  كسائر العبادات فإن العبادات تفسدها حمظوراا إال احلج

؛ يفسده وجيب عليه املضي فيه وقضاءه من العام القادم فهو مفسد ال خيرج  يفسد احلج لكنه يفسده وال يفسده

؛ من أين تؤخذ؟ من صيام أو  ويستفاد من هذه اآلية الكرمية: بيان السنة بالقرآن . منه ولكنه يلزمه القضاء

سك ما ندري ويش الصيام أو صدقة أو نسك لكن الرسول صلى اهللا عليه وسلم بني ذلك بأن صدقة أو ن

؛ وأحلق العلماء حبلق  ؛ والنسك شاة نعم ؛ واإلطعام ستة مساكني لكل مسكني نصف صاع الصيام ثالثة أيام

؛ فاجلماع  زاء الصيد: اجلماع يف احلج قبل التحلل األول وج الرأس مجيع حمظورات اإلحرام ما عدى شيئني ومها

، أو إطعام  ؟ مثله أو عدل ذلك صياما ؛ وجزاء الصيد جيب فيه أيش يف احلج قبل التحلل األول جيب فيه بدنة

؛ وما عدى ذلك من احملظورات ففديتها كفدية حلق الرأس كل احملظورات املباشرة  مساكني أو عدل ذلك صياما

، كل احملظورات فديتها كفدية  حلق الرأس ؟ كفدية التحلل األول فديته؛ اإلنزال ولو قبل  فديتها كفدية الرأس

: البداءة باأليسر  ، يستفاد منها ويستفاد من اآلية الكرمية . ؟ وإال جزاء الصيد نعم حلق الرأس إال اجلماع وإال

أي نعم ))  سكمن صيام أو صدقة أو ن ((؟  فاأليسر ولتنظر هل نشوف الفائدة هذه البداءة باأليسر فاأليسر

؛ طيب إذا يستفاد  ختتلف احلال قد يكون الصيام أشق وقد يكون اإلطعام أشق وقد يكون النسك أشق أي نعم

فإذا أمنتم  ((:  مث قال اهللا تعاىل  . على العباد وذلك بوقوع الفدية على التخيري نعم : التيسري من اآلية الكرمية

 فإذا أمنتم ((:  يقابله))  فإن أحصرتم ((:  كما قلنا على قولههذا معطوف   )) فمن تمتع بالعمرة إلى الحج



  
 

؛ أو جواز العمرة يف أشهر  يستفاد من هذه اآلية الكرمية: جواز التمتع يف أشهر احلج . أي زال عنكم اخلوف ))

وقد سبق أن أهل اجلاهلية يرون أن العمرة يف احلج يف أشهر  )) فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ((؛ لقوله:  احلج

فمن تمتع  ((:  ؛ لقوله : أن التمتع تيسري من اهللا على العباد ويستفاد من اآلية الكرمية . احلج من أفجر الفجور

إىل أن  وإال فاملفروض أن من أحرم يف أشهر احلج املفروض أنه يتم احلج يبقى على إحرامه )) بالمعرة إلى الحج

: أنه إذا  ويستفاد منها . وجل أنه جعل لإلنسان أن يتمتع بالعمرة إىل احلج حيل يوم العيد لكن من تيسري اهللا عز

ألن إطالق  )) فمن تمتع ((:  ؟ من قوله ؛ من أين تؤخذ حلل املتمتع من عمرته جاز له كل شيء حىت النساء

 ((:  ؛ لقوله : أن من ال حيل من عمرته ال يسمى متمتعا كرميةويستفاد من اآلية ال ؟ التمتع ال يكون إال كذلك

وعلى هذا فالقارن ليس مبتمتع القارن ليس مبتمتع وهو كذلك عند الفقهاء أن ))  فمن تمتع بالعمرة إلى الحج

؛ لكن ذكر كثري  القارن غري متمتع بل متمتع هو الذي حيل من العمرة والقارن هو الذي جيمع بني العمرة واحلج

من أهل العلم أن القارن يسمى متمتعا يف لسان الصحابة وذلك ألن بعض الصحابة عرب عن حج النيب صلى اهللا 

عليه وسلم بالتمتع فقالوا متتع النيب صلى اهللا عليه وسلم بالعمرة إىل احلج؛ ومن املعلوم أن الرسول صلى اهللا عليه 

ال أشك أن النبي صلى اهللا عليه وسلم " وهلذا قال اإلمام أمحد:  وسلم حل من إحرامه وال ما حل؟ ما حل؛

؟ ومن أجل أن القارن ليس متمتعا صار وجوب اهلدي على املتمتع  عرفتم"  حج قارنا والمتعة أحب إليه

؛ وقد نص اإلمام أمحد أن القارن ليس املتمتع لكن  باإلمجاع وجوب اهلدي على القارن عند أكثر أهل العلم

؟ هل  ؟ وأصل ذلك العلة يف وجوب اهلدي على املتمتع نعم أهل العلم بوجوب اهلدي عليه كالقارن نعممجهور 

هو اجلمع بني نسكني يف سفر أو هو التمتع بني العمرة واحلج مبا أحل اهللا؛ فمن قال إن العلة التمتع قال ال 

 سفر واحد قال إن عليه اهلدي وهذا  ؛ ومن قال إن العلة هو الرتفع برتك أحد السفرين ومجع النسكني يف هدي

:  ؛ لقوله وجل على العباد . ومن فوائد اآلية الكرمية: تيسري اهللا عز ؟ مجهور أهل العلم كما قلت لكم هو رأي

؟ والدين كله احلمد هللا من أوله إىل آخره مبين على  واضح تيسري واضح نعم )) فما استيسر من الهدي ((



  
 

 )) من الهدي (( الكرمية: أن هدي التمتع البد أن يكون مما جيزئ يف األضحية؛ لقوله:ومن فوائد اآلية  . اليسر

؛ وقد قال النيب عليه الصالة  أل ألن اهلدي أل فيها للعهد الذهين أي اهلدي املعهود ذهنا وهو اهلدي الشرع

أن ما جيب بالتمتع على  : أن هدي التمتع أو ومن فوائد اآلية الكرمية  . ) ال تذبحوا إال مسنة (والسالم: 

شيخ نفس   السائل : : ومن فوائدها . )) فمن لم يجد فصيام ((ه:  ؟ من قول ؛ من أين يؤخذ الرتتيب

؛ اهلدي أوال فإن مل جيد فالصيام خبالف ما  الفائدة هذه أن ما جيب بالتمتع على الرتتيب الشيخ :؟  الفائدة

ما ))  فمن لم يجد ((: بالغة القرآن؛ يف قوله:  فوائد اآلية الكرميةومن  جيب يف الفدية لقد سبق أنه على ختيري.

 ألن حذف املفعول للعموم فهنا استفدنا زيادة املعىن مع اختصار اللفظ الشيخ :،  يشمل الطالب :؟  وجه ذلك

ومن  . أي فمن مل جيد هديا أو زمنه شف اآلن مع احلذف استفدنا زيادة املعىن))  فمن لم يجد (( ؛ ألن قوله:

 ومن فوائد اآلية . )) تلك عشرة كاملة ((؛ لقوله:  فوائد اآلية الكرمية: وجوب صيام عشرة أيام بدال عن اهلدي

؛  : جواز صيام هذه األيام يف أيام التشريق ومن فوائدها . : أن هذه األيام موزعة ثالثة يف احلج وسبعة إذا رجع

 )) في الحج ((:  ؟ من قوله ؛ من أين تؤخذ الثالثة يف أيام التشريق هذه األيام الثالثة، جواز صيام هذه األيام

 الشيخ :؟  يوم العيد جيوز  السائل : . ؟ نعم وجيوز قبل ذلك ؛ وجيوز قبل ذلك فإن أيام التشريق من أيام احلج

من   السائل : ؛ قبل ذلك يعين قبل العيد  الشيخ : ؟ شيخ قبل ذلك ويش معىن   السائل : ؛ ما جيوز يوم العيد

؛ ألنه من حني حيرم بالعمرة دخل يف احلج؛ لقول النيب عليه  من اإلحرام بالعمرة الشيخ :؟  مىت يبتدئ اجلواز

: أن هذه األيام الثالثة ال جيب فيها التتابع  ومن فوائدها . ) دخلت العمرة في الحج (الصالة السالم : 

فصيام  ((:  دا وال اشرتط ولو كان ذلك شرطا لبينه اهللا كما قال؟ إن اهللا إمنا ذكر عد ؛ الدليل وكذلك السبعة

فلما مل يشرتط اهللا التتابع علم بأن هذه الثالث جيوز أن تصومها متتابعة وأن تصومها متفرقة  )) شهرين متتابعين

: أن تفريق هذه األيام الثالثة والسبعة ال  ومن فوائد اآلية الكرمية . ؟ طيب لكن ال خترجها عن أيام احلج أفهمتم

   جيعلها متفرقة حكما 


